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Festa Major vs. festes majors de barris: gaudi i participació
nals o col·lectius a un bon nombre de
personalitats del món veïnal i associatiu,
a qui des d’aquí tornem a felicitar pels
guardons merescudament rebuts.
Però no s’acaba aquí la participació
veïnal, en particular, ni l’associativa, en
general, a la Festa Major. Ni de bon tros.

Francesc Caballero

El mes de maig celebrem per Sant
Anastasi la Festa Major de Lleida. La gran
o de primavera. La petita o de tardor la
celebrem per Sant Miquel. Són festes
per al gaudi i la participació. Enguany, el
programa coordinat per la Comissió de
Festes de la Paeria per a gaudi de tothom
començava amb l’excel·lent pregó del
professor i literat Sebastià Serrano, seguit
de la imposició de bandes a les pubilles,
joioses representants dels nostres barris
i partides, i dels reconeixements perso-

Solidaritat, col·laboració,
convivència, cohesió social,
participació i gaudi: trets
identificatius de les festes
majors de barris i partides
Sense aquesta participació no es podria
concebre l’ofrena floral al patró, la Batalla
de Flors, les revetlles dels Camps Elisis,
etc. Plena participació i gaudi en tots i
cadascun dels actes programats.
Però on es visualitza molt més encara
aquest gaudi i participació en els actes
festius i cívics per part dels veïns i veïnes

és en les festes majors que al llarg de tot
l’any, però especialment durant l’estiu, se
celebren en tots els nostres barris i partides. Festes que no serien possibles sense
la implicació plena de la ciutadania. És
aquesta participació en tot el desenvolupament de les festes el que garanteix la
convivència i la cohesió social. I molt més
encara en aquests moments difícils que
vivim. Participació, gaudi, col·laboració,
cohesió social, convivència, són les eines
indestriables del bon veïnatge de barris
i partides que ens permetran fer front
solidàriament a l’atzucac al qual ens ha
portat aquesta maleïda crisi.
Gràcies també a les nostres dones
i als nostres homes per ser solidaris,
col·laboradors i participatius, però també per saber gaudir plenament i en
convivència de totes les activitats que
es programen per les diferents juntes o
comissions de festes: d’això es tracta. Sabem compartir la feina, sabem compartir
els costos, però també sabem compartir,
per descomptat, la celebració d’unes festes majors que són obertes a tothom: hi
sou convidats! Bona Festa Major!!! •••

Seguretat, civisme i convivència a la Mariola
incivisme, que dificulta la convivència i
altera la pau entre els veïns de la zona. I
aquest fet no el posem en relleu tan sols
els regidors del PP, sinó que són els mateixos veïns els que ho han denunciat.

Joan Vilella

L’Ajuntament de Lleida
ha d’adoptar les mesures
necessàries per eradicar
les actituds incíviques
dels barris de Lleida

El passat 30 de maig, l’Ajuntament de
Lleida va aprovar per unanimitat una moció del Grup Municipal del Partit Popular
que insta el Departament d´Interior de
la Generalitat a incrementar la vigilància
al barri de la Mariola, incorporant-hi de
manera continuada la presència d’una
patrulla dels Mossos d’Esquadra.

L’increment de la degradació d’algunes
zones del barri i, en especial, als blocs
Ramiro Ledesma, on l’ocupació il·legal
d’habitatges ha donat lloc a un augment
del vandalisme, venda i tràfic de substàncies estupefaents i altres actituds incíviques, està provocant malestar entre els
veïns d’aquest barri de Lleida, que demanen una solució definitiva.

En l’actualitat, el barri de la Mariola presenta un greu problema d’inseguretat i

Malgrat la presència d’una patrulla de
la Guàrdia Urbana les 24 hores del dia, la
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sensació d’inseguretat no ha disminuït i
els veïns temen passejar pels carrers. És
responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida vetllar pel manteniment d’un clima
de civisme, de convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions
solidàries, tolerants i respectuoses entre
els ciutadans i les ciutadanes. Tanmateix, és necessari adoptar les mesures i
els mecanismes necessaris per corregir
i, si escau, sancionar, les actituds incíviques, negligents i irresponsables que
deterioren la qualitat de vida dels ciutadans de Lleida.
Per aquests motius considerem necessari, a més d’incrementar la seguretat
a la zona, posar en marxa un protocol
d’actuació conjunta entre les Regidories
de Seguretat i la de Benestar Social amb
l’objectiu de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per recuperar els pilars bàsics de la nostra societat
com la seguretat, el civisme i la convivència, que el barri de la Mariola no hauria
d’haver perdut. •••
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Més ajuts municipals per revitalitzar el Centre Històric
Paral·lelament a la reobertura del
Mercat del Pla, la Paeria ha posat en
marxa un Pla de Dinamització del Centre Històric per transformar-lo no només des d’un punt de vista comercial,
sinó també d’una manera transversal.
Districte Mercat del Pla-Centre Històric
és la marca que s’ha creat per aixoplugar totes aquelles iniciatives que vulguin integrar-se i contribuir a donar major personalitat al cor de Lleida.
El Pla de Dinamització actua sobre la
nova àrea d’influència que ha nascut al
voltant del Mercat del Pla amb l’objectiu
que els lleidatans i lleidatanes tornin a
fer seu el Centre Històric. En aquest
sentit, el Pla inclou ajudes per implantar noves activitats econòmiques, amb
l’obertura de botigues, bars i locals
als baixos avui tancats, i per donar suport a iniciatives d’emprenedors amb
l’objectiu de generar progrés i ocupació
i incrementar l’oferta turística, comercial, cultural i d’oci. Així, es plantegen
dues línies d’actuació: ajuts econòmics
per fer front al lloguer i obrir noves ac-

Districte Mercat del Pla,
nova marca per obrir
negocis i comerços al barri
tivitats econòmiques i ajuts a nous projectes d’emprenedoria en una mena de
‘viver’ per a joves amb ganes d’apostar
pel barri.
Però no només en aquest sentit
l’Ajuntament de Lleida està esmerçant
esforços. I és que continuem, com hem
fet darrerament, liderant en solitari les
polítiques del control de la seguretat
dels edificis al Centre Històric.
Així, la Paeria ha tornat a obrir una
nova línia de subvencions per donar un
estímul als propietaris dels edificis del
barri per tal que puguin rehabilitar-los
i millorar-ne l’estat i l’accessibilitat, amb
una dotació total de 80.000 euros per a
aquest any.

Marta Camps

L’objectiu és intentar garantir al màxim
la seguretat en un parc d’habitatges
molt antic, amb mala qualitat constructiva i, sovint, amb mancances de manteniment. Els resultats de la feina feta al
Centre Històric són al carrer, no només
en obra pública i equipaments, sinó
també gràcies a la feina de tots els que
aposten per viure i treballar al cor de la
nostra ciutat. •••

Estat de la ciutat: tenim empenta, donem-li ales
Al Ple de l’Estat de la Ciutat hem fet
balanç de l’Ajuntament de Lleida, quan
falta un any per esgotar el mandat. Es va
parlar molt d’impostos. De la rebaixa de
l’Impost de Béns Immobles que podria
haver estat i no es produirà perquè el
govern no vol ajustar la despesa, malgrat
les nostres propostes, i es limita congelar el rebut quan el Cadastre diu que els
immobles a Lleida estan sobrevalorats
un 17%.
I vam parlar en clau de ciutat: nosaltres
creiem que l’empenta dels lleidatans ha
fet avançar la ciutat; és veritat; però detectem un clar esgotament els últims
anys del govern municipal. Ens hem quedat ancorats en l’obra feta en els anys del
boom econòmic.
Després de 10 anys del mateix govern,
i de 35 del mateix partit, ens trobem amb
una evident manca d’idees i de projecte.
La pregunta és: ha avançat Lleida des del
2011? No, som on érem. Ha estat fins ara
el mandat del “per a Lleida ja està bé”. La

ciutat no ha tocat sostre, només ho ha fet
un projecte polític, el del PSC, amb símptomes de fi de cicle i crisi d’identitat, que
esbufega davant els reptes. Que frena
el desenvolupament de la ciutat amb el
cofoisme, la improvisació i el victimisme
com a únic relat i model de ciutat.

Creiem en la Lleida que,
tot i el llast del govern,
creu que el millor per
a la ciutat està per
arribar i ho construirem
col·lectivament
Sortosament, tenim un actiu inesgotable. La força de les lleidatanes i els lleidatans que albiren un canvi de cicle en
els àmbits local i nacional i que confien
en nous lideratges per als nous temps en
una ciutat que ha de ser protagonista activa de la Catalunya que ve. La ciutat té
empenta, donem-li ales per enlairar-se.

Antoni Postius i Terrado

Nosaltres creiem en aquesta Lleida
que, malgrat el llast de la gestió actual
de l’Ajuntament, té l’esperança que el
millor per a la ciutat està encara per
arribar. I aquesta millora la construirem
col·lectivament, amb l’aspiració compartida d’un futur on hi hagi oportunitats
per a tothom. Oportunitats assolides a
partir de la coresponsabilitat i la confiança mútua entre la ciutadania i el seu
ajuntament. •••
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